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Jeg vil ikke miste enda et menneske jeg elsker. Jeg vil ikke la historien gjenta seg selv.
Vincent ventet i evigheter for å finne meg, og på et øyeblikk ble vår framtid sammen ødelagt. Han ble forrådt
av en vi begge kalte for en venn, og jeg mistet ham.
Det skulle ikke vært mulig, ikke noe av dette skulle vært mulig, men for meg er det virkelighet. Jeg vet at
Vincent er der ute et sted, jeg vet at han ikke er borte for alltid, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å redde ham.
Kate er knust. Violette har drept Vincent og tilintetgjort kroppen hans slik at han ikke skal kunne vende
tilbake. Nå er han dømt til å sveve rundt som et gjenferd til evig tid. Men Kate nekter å akseptere et liv uten
sin store kjærlighet.
Hun vil risikere alt for å redde ham, selv når Violette starter en krig mellom Frankrikes udødelige for å få
makten over dem.
Amy Plum har skapt en original og levende mytologi i sin ungdomsserie om Kate og Vincent. De udøde
revenantene lever blant oss, og igjen og igjen ofrer de seg for å redde livet til fremmede. I romantiske Paris
møter Kate Vincent, og livet - eller døden - blir aldri det samme igjen.

Jeg vil ikke miste enda et menneske jeg elsker. Jeg vil ikke la historien gjenta seg selv. Vincent ventet i
evigheter for å finne meg, og på et øyeblikk ble vår. Hvis jeg skulle leve livet mitt om igjen, ville jeg gå
barbeint tidlig om våren.
If I have to do my life over, I´d make more mistakes next time. Jeg vil ikke miste enda et menneske jeg
elsker. Jeg vil ikke la historien gjenta seg selv.Vincent ventet i evigheter for å finne meg, og på et øyeblikk ble
vår. Jeg skulle fortalt ham at uansett hvordan skoledagen min hadde vært. Til slutt kom jeg så langt at jeg bare
satte den på hvis han var syk. – Jeg gikk uten mobil i tre dager og trodde jeg skulle dø. Jeg visste ikke en gang
hvordan jeg skulle ta bussen uten den. Det var ganske fælt, sier student. Hjjjeeeeelllllpppppp!!!!!1 i dag tidlig
skulle jeg på do da jeg tok av bokseren s. hvis jeg trekker penisen bak det jeg greier så kommer den kulen på.
—Jeg vil at folk skal nyte livet sitt mens de har det.
Hvis noen griper fatt i.
Man får et helt nytt syn på livet i en situasjon som min. Jeg skulle ønske det. Spørsmål. Hei. Idag fikk jeg en
anmerkning av læreren for jeg gikk på do åsså skulle dryppe øye mitt pga betenelse nå skal hun ringe hjem for
skulk. Har jeg begynt å høre dårlig også nå? Det er tid for selvironisk latter. Så slårJakovljevic igjen an
tangentene. – Skrekken er hvis dette skulle dø ut. hvordan jeg skulle passere Jari. Jeg visste at hvis jeg snudde,
- - ville dykket tilbake bli for mye. Et dykk Kaitsu til slutt gjorde. Det var et dykk på over ti timer.

